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REGULAMENTO DA CAMPANHA PROMOCIONAL

INDIQUE UMBLER TALK

1. DA PROMOÇÃO

1.1. A Umbler Internet LTDA, situada na Av. Loberto Leal, 1006, Sala 402, no bairro

Barreiros, São José, Santa Catarina, a título de benefício e por mera liberalidade

resolveu criar, exclusivamente para seus clientes ativos, a Promoção INDIQUE UMBLER

TALK.

A vigência da campanha é do dia 06 de fevereiro de 2023 até o dia 12 de dezembro de

2023, com validade em todo o território nacional, de acordo com as condições de

participação estabelecidas neste regulamento e com os termos de serviço e política da

Umbler.

1.2. Créditos Umbler: refere-se à moeda oficial do programa Indique Umbler talk da

Umbler. Os pontos são concedidos aos clientes participantes da promoção mediante à

primeira mensalidade paga do plano da sua indicação. Os créditos podem ser utilizados

para contratar mais atendentes para sua conta do Umbler talk (conhecido também

como uTalk). Caso seja do interesse do participante da promoção, os créditos também

podem ser utilizados para contratação de hospedagem de sites ou email profissional,

porém esta solicitação deve ser feita através de um de nossos canais de atendimento.

1.3. Desconto: todos os indicados que contratarem o Umbler Talk, por meio do

programa Indique Umbler Talk, ganham um desconto de R$ 100,00 na primeira

mensalidade do Umbler Talk.

2. COMO PARTICIPAR

2.1. Esta promoção é válida para todo o território nacional e destinada aos usuários

ativos do produto Umbler Talk (conhecido também com uTalk), com idade igual ou

superior a 18 (dezoito) anos.
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2.2. Só poderão participar da PROMOÇÃO clientes ativos do Umbler Talk,

consequentemente clientes inativos e cancelados não ganharão créditos, mesmo

realizando a indicação de alguém no programa.

2.3. Para participar da PROMOÇÃO, o cliente ativo deverá realizar sua indicação por

meio do hotsite (https://a.umbler.com/indique-umblertalk/). Para cada novo indicado

que pagar a primeira mensalidade dentro do prazo da promoção, o cliente indicador

recebe R$300 em créditos Umbler.

2.4. Os clientes que já participam de outras promoções que bonificam de alguma forma

uma indicação (Programa de afiliados, Club, entre outros) não estão elegíveis a receber

os prêmios da promoção Indique Umbler Talk.

2.5. Não poderão participar da promoção funcionários da Umbler.

2.6. Será desclassificada da PROMOÇÃO a participação com suspeita e/ou comprovação

de fraude; efetuada por meio da indicação de forma ilícita; ou em desacordo com as

condições do Regulamento.

2.7. O email de cadastro utilizado no hotsite para obter o link de indicação, deve ser o

mesmo email de cadastro utilizado na conta Umbler Talk.

3. DO PRÊMIO

3.1.  Os clientes que indicarem amigos/familiares para contratar o Umbler Talk, no

período vigente do programa Indique Umbler Talk e por meio do HotSite oficial,

ganham o direito, após a primeira mensalidade da indicação paga, R$300 em créditos

Umbler em seu cadastro.

3.2. Os clientes indicados para se para o Umbler Talk, pelo programa Indique Umbler

Talk, garantem o desconto de R$ 100,00 (cem reais) na primeira mensalidade do serviço

Umbler Talk.

3.3. Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro.

3.4. A solicitação do prêmio de R$300 deve ser realizada através de nosso canal oficial

WhatsApp.
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4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1.Esta promoção não se enquadra nas modalidades de distribuição gratuita de

prêmios dispostas na Lei 5.768/71 e decreto 70.951/72 e sua regulamentação, não se

sujeitando, portanto, aos seus termos, inclusive no que se refere à necessidade de

obtenção de autorização prévia.

4.2.Fica eleito o foro da comarca de São José como único competente para dirimir toda

e qualquer dúvida advinda deste regulamento, com renúncia expressa de qualquer

outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

4.3. A participação na PROMOÇÃO caracteriza, por si, a aceitação e o reconhecimento

integral de todos os termos e condições estabelecidos neste Regulamento.


